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Til de på vedlagte liste anførte høringsparter   

 

 

Høring over bekendtgørelse om specialundervisning og anden 

specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven i dagbehandlings-

tilbud og anbringelsessteder  

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet sender hermed vedlagte udkast 

til bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk 

bistand efter folkeskoleloven i dagbehandlingstilbud og anbringelsesste-

der i høring. 

 

En undersøgelse foretaget af Rambøll for Børne- og Undervisningsmini-

steriet og et af ministeriet gennemført tilsyn med interne skoler har vist, 

at der er væsentlige mangler i undervisningen på interne skoler, herunder 

overholdelse af reglerne om fritagelse af elever for undervisning i fag.  

 

Ministeren har derfor besluttet at gennemføre en ændring af bekendtgø-

relsen om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter 

folkeskoleloven i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder, der kan 

understøtte kommunernes overholdelse af gældende regler.  

 

Ændringerne i bekendtgørelsen indebærer en præcisering af kommuner-

nes ansvar for, at beslutninger om at fritage elever for fag tages på bag-

grund af gældende regler, og at der – i lighed med kravet til andre skoler 

– skal ske indberetning af resultater fra 9. klasseprøver for elever på in-

terne skoler. 

 

Ændringerne omfatter: 

1) Ny § 5, der præciserer, at kommunalbestyrelsen har ansvaret for, 

at gældende regler for fritagelser følges. Det skal sikre, at fritagel-

ser sker på et sagligt grundlag, herunder at elever kun fritages på 

baggrund af en pædagogisk-psykologisk vurdering og efter en 

vurdering af, at undervisning i faget ikke kan gennemføres i en 

tilpasset form. Procedure for og dokumentation af elevers frita-

gelse for et eller flere fag skal fremover indgå af overenskomsten, 

jf. ny § 15, stk. 1, nr. 9. 
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2) Ny § 15, stk. 1, nr. 7, der fastsætter, at interne skoler i driftsoverens-

komsten med kommunen forpligtes til at tilvejebringe oplysninger 

om skolens resultater og forhold i øvrigt til Børne- og Under-

visningsministeriet. Det indebærer, at samtlige interne skoler (både 

kommunale og private) selvstændigt bliver omfattet af den prøveind-

beretning, som Styrelsen for It og Læring allerede gennemfører for 

resten af grundskoleområdet.  

 

Derudover er der foretaget justeringer af ordensmæssig og sproglig ka-

rakter. 

 

Styrelsen skal bede om at modtage eventuelle bemærkninger til udkastet 

til bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk 

bistand efter folkeskoleloven i dagbehandlingstilbud og anbringelsesste-

der senest mandag den 10. februar 2020. 

 

Høringssvar bedes sendt til ghita.jakobi.lauenborg@stukuvm.dk med 

angivelse i emnefeltet af ”Høring – bekendtgørelse om interne skoler". 

 

Udkast til bekendtgørelsen vil ligeledes blive offentliggjort på Hørings-

portalen. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Ghita Jakobi Lauenborg 

Specialkonsulent 

Center for Grundskole 

Direkte tlf. +45 33 92 54 95 

Ghita.Jakobi.Lauenborg@stukuvm.dk 


